Lopend onderzoek het Anker
 Hierna volgt de stand van zaken in ons onderzoek naar het terrein van ‘het Anker’ per 4 april 2012.
Er is meer informatie nodig voor het eindrapport dat we tzt zullen publiceren.
1. Op 26 augustus 2008 wordt in het college van B&W het voorstel van portefeuillehouder Haverdil
besproken om het Anker terrein te kopen:

Het voorstel is niet openbaar

De voorstel stelt als ontbindende voorwaarde dat de raad een krediet beschikbaar stelt maar het college
beslist anders (zie onderstaande handgeschreven besluit). De raad wordt buiten de aankoop gehouden,
alleen zal de commissie Ruimte en groen in beslotenheid worden geïnformeerd (of dat gebeurd is weten
we (nog?) niet.

Interessant is ook dat het al duidelijk is dat de planontwikkeling lang gaat duren en dat het pas veel later
duidelijk kan worden of het plan financieel haalbaar is:

Zeer opvallend is dat nergens wordt gerept over mogelijk vervuilde grond. Wil je een erker aan je huis
bouwen dan moet je al een schonegrondverklaring kunnen overleggen, maar nu er industriegrond wordt
aangekocht waarvan het absoluut zeker is dat er asbest in zit reppen ambtenaren en college daar met
geen woord over.
2. In de college vergadering van 9 februari 2009 wordt het voorstel besproken om verplaatsing van
houthandel ’t Anker te bekostigen met € 800.000.

Weer niet openbaar:
De financiering wordt geregeld door te putten uit vage of niet bestaande fondsen:

En natuurlijk valt er wel wat op te merken. De dekking is onzeker, maar komt er ooit een tekort dan zijn er
nog altijd de algemene reserves:

En uit de exploitatie zal er een storting in de algemene reserves worden gedaan (maar die moet dan wel
positief zijn!). Maar aankoop van grond en bedrijfsverplaatsing tasten de financiële positie van de
gemeente wel aan.
Tot zo ver is dus nog steeds de gemeenteraad niet geraadpleegd en zijn er nog steeds geen asbestwolkjes aan de lucht. Iedereen slaapt kennelijk.
3. Op 2 april 2009 wordt de raad
betrokken in de verplaatsing van
de houthandel (Let wel: niet in
de aankoop van de grond):

De achterliggende stukken zijn weer niet openbaar:

En de onzekerheden zijn tal- en omvangrijk:

Kennelijk heeft de raad het voorstel geaccepteerd. is de raad akkoord gegaan met de warrige redeneringen
over de financiële onderbouwing en is de grondvervuiling met asbest etc. niet boven water gekomen.
Verder stilte tot 2012.
4. Op 22 maart 2012 krijgt de gemeenteraad een voorstel voor

Ineens is er sprake van een ernstige en dringende asbestverontreiniging. En verder moet er nog van alles
op het terrein worden ingericht en aangelegd:

De achterliggende stukken zijn weer niet openbaar, dit keer zelfs met opgelegde geheimhouding,
dus niet te volgen voor een gewone burger:

En voor de financiële dekking wordt weer een onnavolgbaar mengsel opgevoerd van potjes, nog
te verkrijgen subsidies en potjes waar winsten in zitten:

Het hele grondbedrijf staat op minstens 26 miljoen verlies (wethouder Haverdil) maar gelukkig zat
er ergens een winstje van 6 ton dat nu van pas komt. Dat is boekhouden voor gevorderden. Want
het totale tekort wordt dus ook weer 6 ton groter, maar daar letten we even niet op.
En gelukkig is er ook € 121.500,- beschikbaar voor een clubhuis voor de hengelvereniging en de
kano club.
Er wordt zelfs winst gemaakt: € 484,En dus gaat de gemeenteraad in 2012 alsnog akkoord met
Aankoop in 2008
€ 800.000,Verplaatsingskosten (50%) in 2008
- 400.000,- (daarvoor was in 2009 toch al krediet verstrekt?)
Rentes
- 87.583,-

Subtotaal
Sanering
Herinrichting
Subtotaal

€ 1.287.583,-

Totale kosten

€ 2.196.108,-

€ 302.069,68
- 606.456,32
€ 908.526,-

Die gedekt moeten worden uit verkoop van onroerend goed, een nog te bepalen bijdrage van het
waterschap, 1,5 ton provinciale subsidie voor de asbestreiniging, een winst uit het zwaar verlies
gevende grondbedrijf en een miljoen uit de reserves. Dus nog omgeven door onzekerheden ook.
Hier valt nog veel uit te zoeken, nog zeer veel.

